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واﺣﺪ ﻓﻘﻴﺮﯼ هﺎري

د» ﺑﻮش ﭘﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻲ « ﮐﺮﻩ ﮐﺘﻨﻪ
"ﺑﻮش ﭘﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻲ" د واﺷﻨﮕ ﻦ ﭘﻮﺳ د ﻣﺸﻬﻮر ژورﻥﺎﻟﻴﺴ او ی ی ﺮ ،ﺑﺎب وډوارډ هﻐﻪ ﮐﺘﺎب دى ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن د
اﺷﻐﺎل ﭘﻪ ارﺕﺒﺎط د ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻻﺕﻮ د ﭘﺨﻮاﻥﻲ ﺟﻤﻬﻮرریﺲ ﺟﻮرج ﺑﻮش او د هﻐﻪ د ﮐﺎﺑﻴﻨﯥ ﭘﺮ هﻐﻮ ﻣﻬﻤﻮ ﻓﻴﺼﻠﻮ را ﺮﺥﻲ
ﭼﻲ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻻﺕﻮ ،اﻓﻐﺎاﻥﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،او ﺣﺘﻰ ﻮﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﯥ د روان ﺥﻄﺮﻥﺎﮎ ،ﻣﺮﮔﺎﻥﻲ ،او ﻥﻪ ﺥﺘﻤﯧﺪوﻥﮑﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ او
ﻥﻈﺎﻣﻲ ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻩ اورﮔﺎﻥﻴﮏ ﺕ او ﻟﺮي .د اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن اﺷﻐﺎل واﻗﻌﺎ د ﺑﺮﯦ ﻨﺎ ﭘﻪ ﻣﻨ ﻩ ﺕﺮ ﺳﺮﻩ ﺳﻮ .د ﻣﻼﻋﻤﺮ وروﺳﺖ
اﻣﺎرت د )ﺳﻲ اې ې( د دوو ﺳﻮو اﻓﺴﺮاﻥﻮ ،د ﺑﻲ  ٥٢هﻴﺒﺘﺎﮐﻪ ږغ او ﺑﻤﺒﺎریﻮ ،او اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻥﻲ ﺟﮕ ﻣﺎراﻥﻮ ﺑﺎﻥﺪي د
ډاﻟﺮو د وﯦﺸﻮﻟﻮ او رﺷﻮت ﭘﻪ زور ﻓﻘﻂ ﭘﻪ ﻮ ور ﻮ ﮐﻲ ړﻥﮓ ﺳﻮ .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻥﻮ رژیﻢ دﻏﻪ ﺑﺮق اﺳﺎ ﺳﻘﻮط د ﺑﻮش ﭘﻪ
ادارﻩ ﮐﻲ د ﻣﻐﺮورو او ﺳﻄﺤﻲ ﻥﻴﻮﮐﺎن ﭘﻠﻪ دوﻥﻪ درﻥﻪ ﮐ ﻩ ﭼﻲ ﻥﻮر ﻥﻮ د هﻐﻮى د "اﻣﭙﺮاﺕﻮرۍ د ﻏﺮور" ﻣﺨﻪ ﭼﺎ ﻥﺴﻮاى
ﻥﻴﻮﻻى .ﺎﻏﻠﻮ ﺑﻮش ،ﭼﯧﻨﻲ ،رﻣﺰﻓﻴﻠ  ،او ﺣﺘﻰ ﻣﯧﺮﻣﻦ رایﺲ ،او ﻥﻮرو ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻥﻮ د "ﺷﺎﮎ او اﻩ" یﺎ " ﮑﺎن او
ډار" د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﺥﺒﺮې ﮐﻮﻟﯥ .ﺑﻮش او د هﻐﻪ ﺳﻄﺤﻲ هﻤﻔﮑﺮاﻥﻮ ﭘﻪ ﺟﻬﺎن او ﻣﻴﻨ ﻨﻲ ﺥﺘﻴ ﮐﻲ د ﻥﻈﺎﻣﻴﮕﺮي ﮐﻮﻟﻪ ،او د
اﻟﻘﺎﻋﺪې او ﺮوریﺰم د ﺳ ﻮﻟﻮ ﻏﻮﻟﻮﻥﮑﻲ وﻋﺪې یﯥ ورﮐﻮﻟﯥ.
"ﺑﻮش ﭘﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻲ" زﻣﺎ ﮔﺮان او ﻣﻨﻮر دوﺳﺖ ډاﮐ ﺮ ﻥﺜﺎر اﺣﻤﺪ ﺹﻤﺪ ﭘﻪ رواﻥﻲ ﭘ ﺘﻮ ژﺑﺎړﻟﻰ دى .زﻩ ﺷﺨﺼﺎ د
ډﺁﮐ ﺮ ﻥﺜﺎر اﺣﻤﺪ ﺹﻤﺪ د ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺥﺪﻣﺘﻮﻥﻮ ﻗﺪرداﻥﻲ ﮐﻮم او هﻢ ﻣﺒﺎرﮐﻲ ورﺕﻪ وایﻢ ،او دﻏﻪ راز ﻥﻮر ﺑﺮیﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻥﻪ هﻢ
ورﺕﻪ ﻏﻮاړم .ډاﮐ ﺮ ﻥﺜﺎر اﺣﻤﺪ ﺹﻤﺪ ﭘﺪې ﺕﯧﺮو ﻮ ﮐﻠﻮﻥﻮ ﮐﻲ ﭘ ﺘﻮ ژﺑﻲ ﺕﻪ د ﻗﺪر وړ ﺕﺮﺟﻤﯥ او ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﮐﺎروﻥﻪ ﮐ ي
دي ،او هﻴﻠﻪ ﻣﻦ یﻢ ﭼﻲ دﻥﻨﻪ او ﺑﻬﺮ د دﻩ ﭘﻪ ﺷﺎن زﻣﻮږ ﻥﻮر ﻟﻴﮑﻮاﻻن هﻢ د ژﺑﺎړي ﻟ ۍ ﺕﻌﻘﻴﺐ او ﻻ ﮔ ﻥﺪۍﮐ ي ،ﮑﻪ
ﭘﻪ ﻥﻨﻨﻲ ﻋﺼﺮ او زﻣﺎن ﮐﻲ د ﭘ ﺘﻮ ژﺑﻲ د ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ او ﭘﺎﯦ ﺖ راز ﭘﻪ ﺑﯥ ﺷﻤﺎرﻩ ﻋﻠﻤﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،او ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺕﺮﺟﻤﻮ ﮐﻲ
ﻥﻐ ﺘﻲ دى. .
ﮐﻪ ﻪ هﻢ ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺕﻮﮔﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﻥﺎډا ﮐﻲ د " اﻓﻐﺎن رﺳﺎﻟﯥ" ﭘﻪ وزیﻨﻮ ﭘﺎ ﻮ ﮐﻲ ﺥﭙﺮﯦﺪﻩ ،ﺥﻮ د  ٢٠٠٨د ډﺳﻤﺒﺮ ﭘﻪ
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﻲ د اﻓﻐﺎن رﺳﺎﻟﯥ او " ﻋﻼﻣﻪ رﺷﺎد ﺥﭙﺮﻥﺪویﻪ ﻮﻟﻨﻪ -ﮐﻨﺪهﺎر" ﭘﻪ ﮔ و ه ﻮ او هﻤﺖ ﭘﻪ  ٤٢٣ﻣﺨﻮﻥﻮ او دوﻩ
ویﺸﺘﻮ ﻓﺼﻠﻮﻥﻮ ﮐﻲ د ﻣﺘﺮﺟﻢ او ﻥﺎﺷﺮ د ﺳﺮیﺰو ﺳﺮﻩ یﻮ ﺎى ﭘﻪ ﻪ ﺹﺤﺎﻓﺖ او ﮑﻠﻲ ﭘ ﺘﻮ ﻓﺎﻥ ﺥﭙﻮر ﺳﻮى دى.
ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل" ،ﺑﻮش ﭘﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﻲ" د ﺕﺤﻘﻴﻘﺎﺕﻲ ژورﻥﺎﻟﻴﺰم یﻮﻩ ﻪ ﺑﯧﻠ ﻪ دﻩ .هﻤﺪا راز ،د ﻮاﻥﻮ ﺥﺒﺮیﺎﻻﻥﻮ او د
ژورﻥﺎﻟﻴﺰم ﻣﺤﺼﻠﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ یﻮﻩ ﻪ ﻣﻨﺒﻊ هﻢ دﻩ .ﻟﻴﮑﻮال د ﺥﭙﻞ ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﻲ ﻟﻴﮑﻲ" :ددې اﺙﺮ د ﻟﻴﮑﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻲ د
ﺑﻮش د ادارې د ﻋﺎﻟﻲ رﺕﺒﻪ ﻣﺎﻣﻮریﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺕﺮ ﺳﻠﻮ زیﺎﺕﻲ ﻣﺮﮐﯥ ﮐ ي دي ،او ﺥﭙﻠﻪ د ﺎﻏﻠﻲ ﺑﻮش ﺳﺮﻩ ﻣﻲ ﭘﻮرﻩ ﻠﻮر
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﯥ ﮐ ي دي ".ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﺳﻠﻬﺎوو ﻥﻮرو اﺙﺎرو او ﻣﻮادو ﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐ ې دﻩ .ﭘﻪ ﺑﻞ
ﻋﺒﺎرت ،ﺎﻏﻠﻲ ﺑﺎب وډوارډ ﭘﻮرﻩ ﯧ ﻥﻪ او ﮐﻮرﻥﻰ ﮐﺎر ﮐ ىدى.
د ﮐﺘﺎب ﺑﻞ ﺎﻥﮕ ى ﺥﺼﻮﺹﻴﺖ ﺕﺎریﺦ او ﮐﺮوﻥﺎﻟﻮژي دﻩ .ﻟﻴﮑﻮال د ﺑﻮش د ادارې د ﻓﻴﺼﻠﻮ او ﺕﺼﻤﻴﻢ ﻥﻴﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻪ
ﺕﺎریﺦ وارﻩ ﯧ ﻟﯥ دﻩ .هﻐﻪ د ﺑﻮش د ادارې د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎوراﻥﻮ د هﻐﻮ ﻓﻴﺼﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺥﺒﺮي ﮐﻮي ﭼﻲ د ﺳﭙ ﻤﺒﺮ د
یﻮوﻟﺴﻤﻲ ﻥﯧ ﯥ د ﺮوریﺰم ﺨﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ را وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻥﻮ د رژیﻢ د راﻥﺴﮑﻮروﻟﻮ ﺕﺼﻤﻴﻢ ﭘﮑﻲ
ﻥﻴﻮل ﮐﯧ ي .ﻮل ﮐﺘﺎب د ﺑﻮش د داراې ﭘﺮ هﻤﺪﻏﻮ ﻟﻤ یﻮ ﺳﻠﻮ ور ﻮ ﺑﺎﻥﺪي را ﺮﺥﻲ.
اوس ﭼﻲ اﺕﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﺕﯧﺮ ﺳﻮي دي ،د ﺑﻮش د ادارې د ﻏﻠﻄﻮ او ﺳﻄﺤﻲ ﻓﻴﺼﻠﻮ ﻋﻮاﻗﺐ ﭘﻪ ﺥﻄﺮﻥﺎﮐﻪ ﺕﻮﮔﻪ را ﺮﮔﻨﺪ ﺳﻮي
دي .اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻥﺎﮐﺎﻣﻪ او ﻥﺎرﮐﻮ ﺳ ﯧ ﺑﺪل ﺳﻮى دى .د ﺎﻏﻠﻲ اوﺑﺎﻣﺎ د اﻣﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﻋﺮاق ﻟﻪ ﺕﺒﺎﻩ ﮐﻮﻥﮑﻲ اﺷﻐﺎل
ﺨﻪ د اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ﻋﺴﮑﺮو د راﺕﻠﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻴﻞ ﺳﻮﯦﺪﻩ .ﭘﻪ ﺥﺎرﺟﻪ وزارت ﮐﻲ ،د ﻣﯧﺮﻣﻦ ﮐﻠﻨ ﻦ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ایﺮان،
ﺳﻮریﯥ او ﻥﻮرو ﺳﺮﻩ د ﺥﺒﺮو اﺕﺮو ﻣﺜﺒﺘﻲ هﻠﻲ ﻠﻲ ﭘﻴﻞ ﺳﻮي دي .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ،د ﺑﻮش د ﭘﯧﺮ ﭘﺮ ﺥﻼف ﺟﺮیﺎن
روان دى.
د ﮐﺘﺎب ﻟﻮیﻪ ﮐﻤﺰوري د ﺕﺤﻠﻴﻞ او ﺕﺠﺰیﯥ ﻥﺸﺘﻪ واﻟﻲ دى .ﮐﻪ ﻪ هﻢ د واﻗﻌﺎﺕﻮ او ﭘﯧ ﻮ ﮐﺮوﻥﺎﻟﻮژیﮑﻞ اودل او اﯦ ﻮدل
ﺿﺮوري دي ،ﺥﻮ ﭘﺮﺕﻪ ﻟﻪ ﺕﺤﻠﻴﻞ ﺨﻪ ﻥﻴﻤﮕ یﺘﺎوي د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﺮ ﺥﭙﻞ ﺎى ﭘﺎﺕﻪ وي .ﺕﺤﻠﻴﻞ ﺕﺎریﺨﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ
واﻗﻌﺎﺕﻮ ﺕﻪ روح،ﺟﻬﺖ ،او ﻣﻘﺼﺪ ورﮐﻮي ،ﮑﻪ ﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ هﻠﻲ ﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ اهﺪاف ﻟﺮي.
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د ﮐﺘﺎب ﺕﺮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ،ﺳ ى ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻲ د )ﺳﻲ اې ې( ﻣﺸﺮ ﺟﻮرج ﯧﻨﻴ د اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن ،د ﻋﺮاق د ﻋﺎﻣﻲ
ﺕﺒﺎه د وﺳﻠﻮ ،او د ﺮوریﺰم د ﺥﻄﺮوﻥﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺕﻞ ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻮﻥﻮﮐﻲ ډوب وو .ﺣﺎل دا ﭼﻲ د ﺳﭙ ﻤﺒﺮ د وﺣﺸﺖ ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ د
ﻓﻠﻮری ا ﭘﻪ ایﺎﻟﺖ ﮐﻲ د ﭘﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﮑﺘﻮﺑﻮ ﮐﻲ د ﻃﻴﺎرو ﭼﻠﻮل زدﻩ ﮐ ل .دﻟﺘﻪ یﯥ ﭘﻪ ﮐﻠﻮﻥﻮ او ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ژوﻥﺪ وﮐ  ،ﭘﻪ
ﮐﻮروﻥﻮ ،ډیﺴﮑﻮﮔﺎﻥﻮ ،او هﻮ ﻠﻮﻥﻮ ﮐﻲ یﯥ ﺷﭙﯥ او ور ﻲ ﺕﯧﺮي ﮐ ي ،او ﻋﻄﺎ او د هﻐﻪ ﻥﻮرو ﻨﺎورو ﻣﻠﮕﺮو د ﺟﺮﻣﻨﻲ
ﻟﻪ ﭘﻮهﻨﺘﻮﻥﻮﻥﻮ ﺨﻪ ډیﮕﺮۍ ﻟﺮﻟﯥ.
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن د ﻥﻴﻮﻟﻮ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﺳﻮﻩ ﺎﻏﻠﻲ ﯧﻨﻴ د ﺷﻤﺎل ایﺘﻼف ﺟﻨﺎیﺘﮑﺎران د اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ډاﻟﺮو ﭘﻪ زور واﺥﻴﺴﺘﻞ.
د "ﺳﻲ اې ې" ﻟﻤ ۍ ډﻟﻪ ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ﺕﻪ د داﺥﻠﯧﺪو ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﺮ ﻓﻬﻴﻢ ،ﻋﺎرف ،ﻋﺒﺪاﷲ ،ﺳﻴﺎف ،دوﺳﺘﻢ ،ﻋﻄﺎ ،او ﭘﺮ ﺳﻠﻬﺎوو
ﻥﻮرو ﺟﮕ ﻩ ﻣﺎراﻥﻮ او د اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن د دیﺮش ﮐﻠﻦ ﻥﺎوریﻦ ﭘﺮ اﺹﻠﻲ ﻣﺴﻮﻟﻴﻨﻮ ﺑﺎﻥﺪي ډاﻟﺮ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﭘﺎﺷﻲ.
ﮐﺘﺎب وایﻲ :د ﺑﻮش ادارې او )ﺳﻲ اې ې( ﻏﻮ ﺘﻞ ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺟﻨﮓ د اﻓﻐﺎﻥﺎﻥﻮ او ﻋﺮﺑﻮ ﺕﺮ ﻣﻴﻨ ﺟﮕ ﻩ و ﻴﻲ .د
)ﺳﻲ اې ې( ﻣﺎﻣﻮریﻨﻮ ﭘﺮ دې ﮑﻲ ډﯦﺮ ﻴﻨﮕﺎر ﮐﻮي ﭼﻲ دا ﺟﻨﮓ ﺑﺎیﺪ د اﻓﻐﺎﻥﺎﻥﻮ او ﻋﺮﺑﻮ ﺕﺮﻣﻴﻨ ﻣﻮﺟﻮدﻩ اﺥﺘﻼف ﻻ
ﭘﺮاخ او ﻏ ﺘﻠﻰ ﮐ ي .ﻣﮕﺮ ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ اﺕﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﺨﻪ د ﺑﻮش د ﺑﺪو ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﭘﻪ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﮐﻲ
د ﺮوریﺰم ﭘﺮ ﺥﻼف ﺟﻨﮓ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﻪ یﻮﻩ ﻥﺎروا او ﻇﺎﻟﻤﺎﻥﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺪل ﺳﻮى دى .ﻟﻪ وروﺳﺘﻴﻮ اﺳﻨﺎدو ﺨﻪ
ﮑﺎري ﭼﻲ ﻴﻨﻮ اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ﻣﺎﻣﻮریﻨﻮ د اﻟﻘﺎﻋﺪې د ﺟﺎﻥﻴﺎﻥﻮ ﭘﻪ ﮔﻨﺎﻩ د ﻮﻟﻮ ﭘ ﺘﻨﻮ ﭙﻞ روا ﮔ ﻞ ،او هﻤﺪاﺳﻲ یﯥ وﮐ ل.
ﻥﻦ ورځ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﮐﻲ د اﻣﺮیﮑﺎ او ایﺘﻼﻓﻲ ﻗﻮاوو ﻥﺎﮐﺎﻣﻲ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻥﺪي د هﻐﻮى د هﻤﺪې ﺥﻄﺮﻥﺎﮐﻲ او ﻥﺎروا
ﭘﺎﻟﻴﺴ ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻴﻲ.
ﺮﮔﻨﺪﻩ ﺥﺒﺮﻩ دﻩ ﭼﻲ اﻣﺮیﮑﺎیﺎﻥﻮ د ﺳﭙ ﻤﺒﺮ د یﻮوﻟﺴﻤﻲ د ﺑﺮﺑﺮیﺖ د ﻣﺴﻮﻟﻴﻨﻮ ﻣﺠﺎزات او ﺕﺒﺎﻩ ﮐﻮل ﻏﻮ ﺘﻞ .ﺑﻮش ﻟﻪ
هﻤﺪې ﻣﻮﺟﻪ او ﭘﺮاخ ﻣﻠﻲ او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﻬﺮ او ﮐﺮﮐﻲ ﺨﻪ ﺳﻮﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ وﮐ ﻩ .هﻐﻪ د ﺮوریﺰم ﭘﺮ ﺥﻼف ﺟﻨﮓ د
اﺳﻼم او ﻣﺴﻠﻤﺎﻥﺎﻥﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﻪ ﺟﮕ ې ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﻩ .هﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ ﻣﺬهﺒﻲ اﻓﺮاﻃﻴﺖ او اﻟﻘﺎﻋﺪیﺰم ﻻ ﻏ ﺘﻠﻰ او ﻣﺮﮔﺎﻥﻰ
ﮐ  .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،او ﻮﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ یﯥ یﻮ داﺳﻲ اور ﺑﻞ ﮐ ﭼﻲ اوس یﯥ ﺕﻮر او ﻟﻐﻮړن ﺕﺎوو ﺣﺘﻰ د رﺣﻤﺎن
ﺑﺎﺑﺎ ﺕﺮ ﻣﻘﺒﺮې ﭘﻮري ورﺳﯧﺪ.
ﭘﻪ ﮔﺮدﻩ ﮐﺘﺎب ﮐﻲ ﮑﺎري ﭼﻲ اﻣﺮیﮑﺎ د اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن د ﻥﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻥﻪ ﮐﻢ ﻣﺨﮑﻨﻰ ﭘﻼن ﻻرﻩ او ﻥﻪ هﻢ د ﺳﭙ ﻤﺒﺮ د
ﺮوریﺴ ﻲ ﺣﻤﻠﻮ د ﻣﺨﻪ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن د ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻻﺕﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻢ ﺥﺎص ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋیﮏ اهﻤﻴﺖ ﻻرﻩ .د  ١٩٩٠ﭘﻪ ﮐﻠﻮﻥﻮ ﮐﻲ،
اﻣﺮیﮑﺎ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺳﺮاﺳﺮ هﯧﺮ ﮐ ى وو) .ﺳﻲ اې ې( ﻮ اﻓﻐﺎﻥﺎﻥﻮ ﺕﻪ ﻏ او ﻥﺎﺷﻮﻟ ﻪ ﻣﻮﺑﺎیﻞ ﻴﻠﻔﻮﻥﻮﻥﻪ ورﮐ ي وﻩ ،او
وﻇﻴﻔﻪ یﯥ د اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن او ﮐﺎﺳﻲ ﺎرل وﻩ .اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺕﻪ ﺕﻮﺟﻪ دوﻥﻪ ﻟ وﻩ ﭼﻲ هﻠﺘﻪ اﻣﺮیﮑﺎ ﺥﭙﻞ ﺳﻔﺎرت ﭘﻪ ﮐﻠﻮﻥﻮ
ﮐﻠﻮﻥﻮ ﺕ ﻟﻲ ﭘﺮﯦ ﻮد .هﻤﺪا وﺟﻪ دﻩ ﭼﻲ د ﺳﭙ ﻤﺒﺮ ﺕﺮ ﺣﻤﻠﻮ را وروﺳﺘﻪ ،اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ د اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﭘﻪ ارﺕﺒﺎط
دوﻥﻪ ﺑﯥ ﺥﺒﺮﻩ دي ﭼﻲ د هﻐﻮى اﮐﺜﺮﻩ ﻣﻬﻤﻲ ﻓﻴﺼﻠﯥ ﻥﻦ ورځ ﻥﺎﮐﺎﻣﻪ دي .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ،د ﺑﻮش د ادارې د ﻟﻤ یﻮ
ور ﻮ اﺷﺘﺒﺎهﺎﺕﻮ ﻥﻨﻨ ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﻣﻴﻨ ﺘﻪ ﮐ ﻩ.
ﭘﺪې ﮐﺘﺎب ﮐﻲ د ﺷﻤﺎل ایﺘﻼف د ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮیﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب هﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻲ اﻥﺪازﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻏﻮﻥ ﺳﻮي دي .د ﻣﺴﻌﻮد ﺕﺮ
ﻗﻴﺎدت ﻻﻥﺪي د ﺷﻤﺎل ایﺘﻼف د اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺥﺮ ﻮﻟﻮ او ﺑﺮﺑﺎدۍ ﮐﻲ ﭘﻮرﻩ وﻥ ﻩ ﻟﺮي .ﻣﺴﻌﻮد ﻟﮑﻪ یﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻮداﮔﺮ د
هﺮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺕﻪ ﺣﺎﺿﺮ دى .هﻐﻪ هﻢ ﻟﻪ روﺳﺎﻥﻮ ،ایﺮاﻥﻴﺎﻥﻮ ،هﻨﺪیﺎﻥﻮ ،اروﭘﺎیﺎﻥﻮ ،او هﻢ اﻣﺮیﮑﺎیﺎﻥﻮ ﺨﻪ رﺷﻮت
او ﭘﻴﺴﯥ اﺥﻠﻲ.
دﻏﻪ راز ،ﭘﺪې ﮐﺘﺎب ﮐﻲ د ﮐﺮزي د ﮐﻤﺰوري ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻪ ﺑﺎب هﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻲ اﻥﺪازﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻏﻮﻥ ﺳﻮي دي .ﮐﺮزي
ﻟﮑﻪ د ﮐﺎﺑﻞ د ﻣﻨ یﻲ ﺟﻮاﻟﻲ د هﺮ ﭼﺎ د ﺑﺎر وړوﻟﻮ ﺕﻪ ﭼﻤﺘﻮ دى .ﭘﻪ هﻤﺪې ﮐﺘﺎب ﮐﻲ ﮑﺎري ﭼﻲ ﮐﺮزي د ﺥﭙﻞ ﻣﻠﺖ،
ﻗﺎم ،او هﯧﻮاد د ﺑﺮﺥﻠﻴﮏ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺳﺮﺳﺮي او ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻟﺮي .هﻐﻪ د ﻣﻘﺎم د ﺕﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ هﺮ ډول ﺷﺮایﻄﻮ
ﺕﻪ ﻏﺎړﻩ اﯦ دي.
ﭘﻪ هﺮ ﺹﻮرت،ﮐﯧﺪاى ﺳﻲ ﭼﻲ ﻟﻪ ﻥﻨﻨﻴﻮ ﻏﻤﺠﻨﻮ واﻗﻌﺎﺕﻮ ﺨﻪ ﻪ د ﻋﺒﺮت درس واﺥﻴﺴﺘﻞ ﺳﻲ  ،او اﺟﺎزﻩ ور ﻥﻪ ﮐ ﻩ
ﺳﻲ ﭼﻲ یﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د اﻓﻐﺎﻥﺎﻥﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺥﻠﻴﮏ ﻟﻮﺑﻲ وﺳﻲ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮي د ﺕﺎریﺦ ﻟﻮﺳﺖ یﻮ وﻟﺲ ﺥﭙﻠﻮ ﭘﺨﻮاﻥﻴﻮ اﺷﺘﺒﺎهﺎﺕﻮ
ﺕﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻥﮑ ي ،ﻥﻮ ﺑﻴﺎ ﺕﺎریﺦ ﻟﻴﮏ او ﻟﻮﺳﺖ د وﺥﺖ ﺿﺎیﻊ ﮐﻮل او ﻓﻀﻮل ﮐﺎر دى .ﺥﻮ ﺮﮔﻨﺪﻩ ﺥﺒﺮﻩ دا دﻩ ﭼﻲ
ﺕﺎریﺦ ﺕﻪ اهﻤﻴﺖ ﻥﻪ ورﮐﻮل ﭘﻮرﻩ ﺳﺎدﻩ ﮔﻲ او ﺕﺒﺎهﻲ دﻩ .د اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﻣﻌﺎﺹﺮ ﺕﺎریﺦ ﺑﺎر ﺑﺎر ﻮدﻟﯥ دﻩ ﭼﻲ ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻞ
ﮐﻲ ﭘﺮ ﭘﺮدو ﺑﺎﻥﺪي ﺕﮑﻴﻪ ﮐﻮل ﻥﻪ یﻮازي د یﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺮیﺎن او یﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻟﺮي ،ﺑﻠﮑﻲ د وﻟﺲ او وﻃﻦ
ﭘﺮ ﺥﻼف هﻢ ﻣﺮﮔﺎﻥﻰ ﮔﻮزار دى .واﻟﺴﻼم.
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